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كانت تسريبات احملاداثت املباشرة بي كبار املسؤولي اإليرانيي والسعوديي اليت جرت يف 
بغداد يف نيسان مبنزلة اهلدية لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. فمن املعروف أن دول الشرق 
األوسط أكثر اعتياداً على تسهيل احلوار ملعاجلة موضوع الصراع يف العراق من اعتيادها يف اللجوء 
إىل العراق للعب دور الوسيط يف النزاعات اإلقليمية. غري أن الكاظمي كان قد استفاد من العالقات 
العميقة اليت عمل على تنميتها مع حكوميت إيران واململكة العربية السعودية يف أعوام عمله كرئيس 

جلهاز املخابرات العراقية، ليجعل من العراق مسرحاً للمناقشات بي هذين اخلصمي الكبريين.
مع أن هذه احملاداثت هي انتصار شخصي للكاظمي، إال أهنا قد تيسرت بعد تظافر عدد 
اليت ال  التطورات  اإلقليمية والعاملية، وميكن بسهولة أن حتيد عن مسارها بسبب  التحوالت  من 
يتحكم با العراق. تتحي كل من اململكة العربية السعودية وإيران الفرص لتجميل مسعتهما امام 
اإلدارة األمريكية اجلديدة والتأثري على نظرة واشنطن اإلقليمية. الطرفان يسعيان إىل اكتساب منفعة 
إسرتاتيجية مبا أن ديناميكيات الصراع اإلقليمي  تبدو على وشك التحول. إن هذا النهج البناء هش 
للغاية، وأي تصعيد للتوترات ميكن أن يقطع الطريق أمام مثل هذه العالقة بسرعة. مع ذلك، فإن 
خطوات العراق الوليدة ابجتاه العمل كوسيط إقليمي هي خطوات إجيابية لكل من البلد واملنطقة. 
العراق  استقرار  يف  للمساعدة  اقليمي،  العراق كوسيط  عمل  لتعزيز  الفرص  متابعة  أبورواب  جيدر 

والشرق األوسط على نطاق أوسع. 
خالد  السعودية  املخابرات  رئيس  بي  اجتماعاً  العراق  استضاف  نيسان،  من  التاسع  يف 
احلميدان، وسعيد عرفاين انئب سكرتري اجمللس األعلى لألمن القومي اإليراين. على الرغم من أن 
العديد من تفاصيل احملاداثت تظل سرية، إال أن مصدراً يف احلكومة العراقية أخرب كاتب املقال أهنا 
ركزت على احلرب يف اليمن)1( . )اململكة العربية السعودية مضطلعة يف الصراع يف اليمن منذ عام 
2015، وتدخلها يف هذا الصراع هو يف املقام األول لقتال احلوثيي، واحلوثيون حركة مدعومة من 
إيران(. وجاء يف التسريب أن احلميدان وعرفاين استغال نقاشهما عن اليمن كأساس لطرح املوضوع 
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األوسع نطاقاً، وهو موضوع ديناميكيات األمن اإلقليمي. 
عالقات  تربطهما  ال  اإلقليميتي  القوتي  أن  والسيما  ابلغة  أبمهية  احملاداثت  هذه  تتمتع 
دبلوماسية منذ عام 2016، عندما اقتحم املتظاهرون اإليرانيون السفارة السعودية يف طهران بعد 
إعدام الرايض لرجل دين شيعي بتهم اإلرهاب. حىت قبل ذلك، اهتمت إيران والسعودية بعضهما 
البعض بزعزعة استقرار املنطقة وتنافسا على النفوذ يف عدد من مناطق الصراع. بعد بياانت النفي يف 
البداية، اعرتفت الدولتان علناً ابحملاداثت؛ وقال متحدث ابسم وزارة اخلارجية اإليرانية إهنم يركزون 
على القضااي الثنائية واإلقليمية، يف حي قال مسؤول يف وزارة اخلارجية السعودية إن الرايض أتمل 

“أن تثبت احملاداثت جناحها، ولكن احلكم على ذلك سابق ألوانه”.
أكد الرئيس العراقي برهم صاحل أن بغداد استضافت جوالت متعددة من احملاداثت السعودية 
اإليرانية، يف حي ذكر موقع أمواج ميداي االلكرتوين أن احلوار جاء بوصفه جزء من جمموعة أوسع 
من االجتماعات بي املسؤولي األمنيي اإليرانيي ونظرائهم العرب من خمتلف الدول، بفضل وساطة 
العراق. أتيت احملاداثت بعد جهود بذهلا الكاظمي لتطوير التعاون، ورمبا حىت حتالف إقليمي، بي 

العراق ومصر واألردن.
من أهم التطورات الرئيسية اليت وفرت بيئة مالئمة للمحاداثت اإليرانية السعودية يف بغداد 
هو تنصيب الرئيس األمريكي جو ابيدن. دفع تركيز إدارته على إهناء احلرب يف اليمن، وعلى إحياء 
االتفاق النووي اإليراين احملتمل، إىل تغيري احلساابت السياسية لكل من طهران والرايض. كما أن 
هناك تيار سياسي قوي يف إيران يضغط ابجتاه العودة إىل االتفاق النووي وابلتايل ختفيف العقوابت 
القاسية اليت فرضتها إدارة ترامب كجزء من محلة “الضغط األقصى” على البالد. تسعى إيران يف 
املقام األول إىل حتقيق هذه األهداف من خالل التواصل املباشر مع الوالايت املتحدة عرب حماداثت 
فيينا. لكن األشكال األخرى من التواصل التصاحلي - مبا يف ذلك احملاداثت يف بغداد - تعزز مسعة 
إيران الدولية وتدعم جهودها للتوصل إىل اتفاق مع الوالايت املتحدة، وهذا ما تعزز خالل بيان 
إدارة ابيدن غري املباشر ابملوافقة على احملاداثت اإليرانية السعودية. يف مقابلة أجريت مؤخراً، قال 
وزير اخلارجية األمريكية أنتوين بلينكي، “إذا كانت )إيران واململكة العربية السعودية( تتحاداثن، 

فإنين أعتقد أن هذا أمر جيد بشكل عام”. 
األمريكية  اإلدارة  مع  إجيابية  عالقة  لبناء  اوضاعها  تعديل  السعودية  العربية  اململكة  تريد 
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اجلديدة. أشار فريق ابيدن بوضوح إىل معارضته للحرب الدائرة يف اليمن، وأعلن الشهر املاضي أن 
الوالايت املتحدة ستعلق مبيعات بعض األسلحة اهلجومية إىل الرايض. كما أن ابيدن، خالل محلته 
االنتخابية، انتقد اململكة العربية السعودية الرتكابا جرمية وحشية حبق الصحفي مجال خاشقجي 
يف عام 2018. وعلى الرغم من أن إدارة ابيدن اختارت عدم معاقبة ويل العهد السعودي على 
جرمية القتل، فقد اضطر السعوديون إىل العمل اجلاد إلعادة ترميم صورهتم، لتجنب تفكك أكرب قد 

يقع يف عالقتهم مع الوالايت املتحدة.
يدرك السعوديون أن أي اتفاق نووي جديد ميكن أن يغري ديناميكيات القوة اإلقليمية إىل 
حد كبري على حساب مصاحلهم االقتصادية واألمنية. عالوة على ذلك، أصبحت احلرب يف اليمن 
جبهة تستنزف املوارد السعودية، ومصدر تشتيت عن اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية احمللية 
اليت خططت هلا الرايض يف رؤيتها االسرتاتيجية لعام 2030. إن اخلروج عن طريق التفاوض من 
اليمن، والذي ميكن للسعوديي حتقيقه بدعم إيراين، من شأنه أن يعزز موقفهم حمليا  الصراع يف 

وإقليميا وعامليا.
هذا التغيري يف احلساابت السياسية اإليرانية والسعودية أدى إىل خلق دوافع لكال الطرفي 
لالشرتاك يف احملاداثت، على أن العراق ليس لديه سيطرة تذكر على هذه الديناميكيات املتغرية، 
وأي تدهور يف البيئة السياسية اإلقليمية أو العاملية ميكن أن يعرقل بسرعة التواصل السعودي اإليراين 

بوساطة العراق.
أصبح الكاظمي رئيًسا للوزراء يف أيلر 2020، بعد احتجاجات واسعة خرجت يف جنوب 
ووسط العراق أدت إىل سقوط احلكومة السابقة. إن قدرة الكاظمي على تقدمي العراق كوسيط 
حمايد مثرية لإلعجاب، والسيما أن هذا الدور أييت بعد سنوات من االهتامات اخلليجية أبن العراق 
جمرد وكيل إليران. وقد وصفت العديد من املصادر واملسؤولي احلكوميي العراقيي احملاداثت أبهنا 
مبادرة شخصية من الكاظمي)2(، بينما قال أحد املصادر لكاتب املقال إن من احملتمل أن يكون 
الكاظمي حاضراً يف غرفة اجتماع التاسع من نيسان، وهذا ما يبي مدى استثماره الشخصي يف 
اجلهد املبذول)3(. زرع رئيس الوزراء عالقاته مع قادة يف إيران واململكة العربية السعودية اابن الفرتة 
اليت قضاها كرئيس جلهاز املخابرات الوطنية العراقية، وهي الوظيفة اليت شغلها يف عام 2016 وما 

زال يشغلها.
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وإن احملاداثت هي مثرة اجلهود احلثيثة اليت بذهلا الكاظمي وصاحل لتحديد موقع العراق بوصفه 
لتسهيل هذه احملاداثت هو  إيران والسعودية  ثقة  املنطقة. يعترب كسب  العب مستقل وحمايد يف 

انتصار حبد ذاته ابلغ األمهية)4(. 
على الرغم من أن مسعة الكاظمي احمللية قد تعززت من خالل احملاداثت، فمن غري املرجح 
أن حتسن )هذه احملاداثت( بشكل كبري احتماالت فوزه بوالية اثنية كرئيس للوزراء يف انتخاابت 
تشرين األول. اختار الكاظمي عدم متثيل حزب سياسي يف االنتخاابت املقبلة – وعطل عمل 
حزب )تيار( املرحلة الذي كان يستعد لدعمه يف االنتخاابت. أيمل الكاظمي ومن خالل تقدمي 
نفسه كشخصية وسطية مستقلة، إنه قد يكون قادراً على االحتفاظ مبنصبه. وهو يراهن على أن 

األحزاب السياسية الفائزة يف العراق ستكافح لتسمية مرشح تسوية آخر لرائسة الوزراء.
من املرجح أن يؤثر احلرس الثوري اإليراين على مفاوضات تشكيل احلكومة العراقية املقبلة 
بشكل كبري، وعالقة الكاظمي ابحلرس الثوري متوترة )ابلرغم من عالقته اإلجيابية مع احلكومة يف 
طهران()5(. كما أن مصدراً  كان قد أخرب كاتب املقال أن وساطة الكاظمي يف احملاداثت بي 
السعودية وإيران من غري املرجح هلا أن تكون عاماًل يف املفاوضات بشأن تعيي رئيس وزراء عراقي)6(.

إن احملاداثت السعودية اإليرانية تنسجم مع تطلعات االحتاد األورويب فيما يتعلق ابلعراق، 
لكي يلعب البلد دور يف هتدئة التصعيد يف املنطقة. جيب على االحتاد األورويب والدول األعضاء 
فيه الرتحيب عالنية ابحملاداثت واستخدام عالقاهتم مع العراق لتشجيع املزيد من جوالت احلوار. 
أثناء القيام بذلك، جيب أن يكونوا واقعيي بشأن املدى الذي سيبلغه احلوار، حيث أن األمر منوطاً 

بيكل سياسي هش يف العراق وديناميكيات الصراع اإلقليمي احلساسة. 
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